
Εισαγωγή Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Κεφάλαιο 2.1., παράγραφοι 2.1.1, 2.1.2 & 2.1.3 

 

Γιαννοπούλου Παναγιώτα https://introcsprinciples.wordpress.com 1 

 

Σχέδιο 2ου Μαθήματος (Μία διδακτική περίοδος) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών 

 

Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα  
 

Σύμφωνα με το ΠΣ: 

 

Οι μαθητές να μπορούν να 

κατατάσσουν ένα πρόβλημα 

στην κατηγορία που ανήκει. 

Να μπορούν να διακρίνουν 

την ύπαρξη υπολογιστικών 

και μη προβλημάτων. 

2.1.1 Η έννοια του 

προβλήματος 

2.1.2 Κατηγορίες 

Προβλημάτων 

(Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα 

και ανοικτά προβλήματα) 

2.1.3 Υπολογιστικά 

Προβλήματα 

Να δοθούν ενδεικτικά 

παραδείγματα προβλημάτων 

και οι μαθητές εργαζόμενοι 

σε ομάδες να ανακαλύψουν 

τις κατηγορίες που αυτά 

ανήκουν. 

Μέσω ενδεικτικών 

παραδειγμάτων οι μαθητές 

να διαπιστώσουν ότι μέρος 

των προβλημάτων μπορεί να 

επιλυθεί με τη βοήθεια 

υπολογιστή. 

 

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος 

 
Προτείνεται μία εισαγωγική προσέγγιση, ζητώντας από τους μαθητές να περιγράψουν 

καταστάσεις που θεωρούν προβλήματα: 

α) από την αρχαιότητα (αναμένουμε να περιγράψουν πρόβλημα στην Ιλιάδα ή την 

Οδύσσεια) 

β) από τον 20ο αιώνα (ασθένειες, μετρήσεων κ.α.) 

γ) σύγχρονα προβλήματα (περιβαλλοντικά, οικονομικά, υγείας κ.α.) 

δ) από το χώρο της επιστήμης των υπολογιστών (αν και εφόσον γνωρίζουν). Εδώ 

αναμένουμε το πρόβλημα του «ιού του 2000». 

 

Στόχος είναι να αναδειχτεί ότι τα προβλήματα δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστες 

καταστάσεις, δεν είναι για όλους ίδια, δεν αντιμετωπίζονται με μοναδικό τρόπο και 

πιθανώς δεν έχουν μοναδική λύση. 

 

Επιχειρείται να αναπτυχθεί από τους μαθητές ο ορισμός του προβλήματος. Μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν τρεις ορισμοί: α) βιβλίο πληροφορικής γ΄ γυμνασίου, β) νέο βιβλίο 

εφαρμογών πληροφορικής α΄ λυκείου και γ) βιβλίο Ανάπτυξης Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον. 
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2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων (Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και ανοικτά προβλήματα) 

 

Στο νέο βιβλίο τα προβλήματα διακρίνονται ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης σε 

επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και ανοικτά. 

Μπορεί να προσδιοριστεί η κάθε κατηγορία από το υλικό της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον και επιπλέον να ζητηθεί από τους μαθητές να 

εντοπίσουν προβλήματα από τις τρεις κατηγορίες. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν 

σε ομάδες και να δουλέψουν για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

Παραδείγματα από κάθε κατηγορία μπορούν να εντοπιστούν στο βιβλίο της Ανάπτυξης 

Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. 

 

2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα 

 

Τα προβλήματα που διακρίθηκαν ανάλογα με τη δυνατότητα επίλυσης διακρίνονται στη 

συνέχεια σε υπολογιστικά και μη υπολογιστικά. Είναι χρήσιμη μία αναδρομή στο πώς 

έφτασαν οι επιστήμονες να μιλούν για επίλυση προβλήματος μέσω υπολογιστή. Τα 

προβλήματα αυτά χαρακτηρίστηκαν υπολογιστικά προβλήματα. 

 

Οι μαθητές μπορούν να περιγράψουν προβλήματα και να συζητούν αν λύνονται με τη 

βοήθεια του υπολογιστή. Είναι χρήσιμο να περιγραφούν προβλήματα που ξεφεύγουν 

από τις μαθηματικές εξισώσεις, όπως η ταξινόμηση, η εύρεση βέλτιστης διαδρομής κ.α. 

 

Είναι επίσης χρήσιμο να περιγραφεί ένα μαθηματικό πρόβλημα μη υπολογιστικό, αλλά 

και μη υπολογιστικά προβλήματα γενικά. 


